
Kortsiktige utfordringer
Markedene trosset kortsiktige utfordringer 
som mulige renteøkninger fra FED, 
folkeavstemming i UK og litt utfordrende  
prising i forhold til dagens inntjening. Er 
investorene overmodige eller har de tatt på seg 
de langsiktige brillene?

Aksjemarkedene avsluttet mai sterkt og ga 
avkastning på 2-4% i Norge og internasjonalt. 
Oljeprisen fortsatte oppover og den beveget seg 
over 50 USD/fat før den falt noe tilbake helt mot 
slutten av måneden. Dette var med på å 
understøtte kredittmarkedet, spesielt i energi 
segmentet også i mai

Motstridende makroøkonomiske nyheter
Globale makroøkonomiske nyheter gjennom mai 
har vært noe forvirrende – på den ene siden har 
de tett fulgte PMI indikatorene 
(bedriftsundersøkelse om utvikling i aktivitet) vist 
en skuffende utvikling (se figur ), men samtidig 
har andre indikatorer vist en noe bedre tendens. 
Selv om PMI er en viktig indikator, er utviklingen 
i faktisk etterspørsel viktigere. Nederste figur til 
høyre viser at retail sales (privat forbruk) vokser 
ganske bra globalt.

Også i USA har vi sett svak PMI samtidig som 
privat forbruk var veldig sterkt siste måned. I 
Europa er PMI mindre svak enn i flere andre 
regioner samtidig som andre data gir uttrykk for 
at veksten opprettholdes på et fornuftig nivå. I 
fremvoksende økonomier utenom Kina er bildet 
naturlig nok blandet, men i sum er det ingen 
endring i det økonomiske bildet. Kinesiske tall 
indikerer at BNP-veksten synes å være 
opprettholdt på nivåer rundt 6 %. 



Inntjeningsestimater
Første kvartal resultatene fra bedriftene kom inn noe 
bedre enn ventet i Europa og USA, men dette er som 
det pleier å være og samtidig var forventningene 
nedjustert kraftig gjennom de siste månedene. Det 
samme var tilfelle i Norge men her overrasket 
selskapene i sum klart positivt. Figuren til høyre 
viser hvordan forventningene  til kvartalets 
inntjening alltid blir nedjustert i ukene og 
månedene før offentliggjøring (figuren viser S&P 
500 selskapene med dette  gjør seg gjeldende for alle 
markeder) 

Strategi
Etter at vi nedjusterte norske aksjer til nøytral 
forrige måned (opprettholdt overvekt i 
internasjonale aksjer), er det ikke skjedd store 
fundamentale endringer. Lav sannsynlighet for 
global resesjon de neste 12 måneder og 
verdsettelse av aksjemarkedene i hovedsak på 
den riktige siden av nøytral gjør at vi har en 
positiv grunnholdning. 

Kortsiktig ønsker vi imidlertid å være noe mer 
forsiktige, hvilket betyr at vi opprettholder 
samme allokering som forrige måned. 
Kortsiktig verdsettelsesutfordringer, mulige 
rentehevinger fra sentralbanken i USA og 
forestående folkeavstemming om EU 
medlemskap i UK (se siste figur som viser 
sannsynlighet for at UK forlater EU) 
representerer noen kortsiktige utfordringer i 
forhold til et langsiktig positivt markedssyn.  


